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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri bisnis dalam pandemi COVID-19 saat ini terhadap persaingan 

dan waktu menjadi semakin sensitif. Mempertahankan perusahaan di tengah 

persaingan yang semakin ketat serta pandemi ini diperlukan strategi. Terdapat 

hal utama dalam strategi yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana perusahaan 

dapat memenuhi permintaan konsumen. Dalam memenuhi permintaan 

konsumen, perusahaan membutuhkan dukungan komponen – komponen yang 

memiliki pengaruh kepada kemampuan perusahaan. Selain berasal dari bagian 

dalam (internal) perusahaan, komponen yang terdapat pada bagian luar 

(eksternal) perusahaan seperti supplier dan distributor diperlukan sehingga 

dapat terbentuk suatu Rantai Pasok. 

PPKM dan PSBB yang diberlakukan selama Pandemi COVID-19 

mempengaruhi penjualan produk ritel, salah satunya produk yang dijual PT 

XYZ yakni sepatu. Dengan fluktuasi permintaan yang tidak pasti diperparah 

oleh keadaan COVID-19, perencanaan dalam rantai pasok terganggu. 

Perencanaan yang telah dibuat meleset sehingga menjadikan inventory 

level/safety stock pada PT XYZ yang standarnya bisa memenuhi 3.5 penjualan 

menjadi > 3.5 bulan sehingga terjadi penyimpangan peramalan, perhitungan 

inventory level didapat dari pembagian pembagian closing stock dibagi rata-

rata sales forecast selama 6 bulan, sedangkan closing stock sendiri dihitung 

dari closing stock bulan sebelumnya dijumlah dengan incoming goods 

dikurangi sales bulan tersebut. 

Berikut data inventory level by size semua produk Brand A baik core item 

maupun seasonal item pada PT XYZ untuk bulan Jan 2020 – Dec 2020: 
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Gambar 1.1 inventory level by size 

 

(Sumber : Pengumpulan Data, 2021) 

Seperti gambar di atas hanya tidak ada bulan yang memiliki inventory 

level yang masih dalam batas atas dan batas bawah. Hal ini merupakan bukan 

hal baik bagi perusahaan karena menimbulkan biaya yang lebih tinggi dalam 

pergudangan.  

Peneliti memilih sepatu brand A diatas untuk penelitian ini  karena 

sebagian besar item brand tersebut adalah core item atau barang yang sudah 

pasti ada sehingga terjadi repeat order untuk brand tersebut sehingga bisa 

terlihat tren yang terbentuk. 

Saat ini TREN XYZ menggunakan belum menggunakan metode 

peramalan yang pasti hanya berdasarkan historical data dan forecast 

menggunakan data sales forecast yang akan menjadi dasar dari jumlah dan 

waktu barang baru yang akan dikirim.  

Terdapat berbagai metode yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi di TREN XYZ, contohnya metode Long Short Term 

Memory (LSTM) merupakan turunan dari Recurrent Neural Network (RNN) 

yang terbukti berhasil menghasilkan data prediksi dari data time series. LSTM 

bisa menyimpan pola-pola data dan mempelajari untuk memilih data mana saja 
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yang akan disimpannya sehingga bisa memprediksi jumlah stock yang 

diperlukan di periode mendatang sehingga bisa meminimalkan cost. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang tersimpul dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Apakah pandemi COVID-19 mempengaruhi nilai inventory level sepatu di 

PT XYZ? 

b. Apakah model LSTM bisa memprediksi data penjualan dan persediaan yang 

akan datang menggunakan data historis PT XYZ? 

c. Berapa nilai akurasi LSTM untuk memprediksi data penjualan dan 

persediaan? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut :  

a. Memperoleh jumlah optimal dalam pemesanan produk sepatu untuk 

peningkatan kualitas inventory level pada TREN XYZ menggunakan 

metode Long Short Term Memory. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian antara lain :  

a. Diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa 

perkuliahan dalam lingkungan kerja.  

b. Diharapkan perusahaan mendapatkan solusi berdasarkan hasil penelitian 

dalam mengatasi permasalahan yang ada di perusahaan. 

1.5 Batasan Masalah  

Batasan masalah bertujuan untuk membatasi penelitian ini supaya tidak 

menyimpang dari ketentuan yang telah ada. Batasan masalah penelitian ini 

meliputi:  

1. Data penjualan merek sepatu A selama periode 2019 sampai Agustus 

2021. 

2. Penelitian berfokus dalam nilai inventory level brand A di TREN XYZ 

3. Data stock actual selama 2019-Agustus 2021. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian terdapat beberapa bab seperti :  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab Pendahuluan ini berisi pembahasan mengenai latar belakang 

penelitian mengenai model dalam meminimalkan kesalahan peramalan untuk 

mengatasi permasalahan yang dialami TREN XYZ, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian, ruang lingkup yang 

membatasi penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab Tinjauan Pustaka ini berisi pembahasan mengenai penelitian 

terdahulu serta landasan penelitian ini berupa teori – teori dasar mengenai 

Supply Chain Management, Forecasting, dan Long Short Term Memory. Studi 

kepustakaan yang didapatkan melalui jurnal, buku, ataupun informasi yang 

bersumber dari situs, website internet yang melandasi teori dalam tinjauan 

pustaka.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab Metode Penelitian ini berisi pembahasan mengenai langkah – 

langkah penelitian yang akan dilakukan penulis seperti teknik pengumpulan 

data berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersumber dari jurnal dan 

literatur serta penelitian lapangan yang bersumber dari wawancara, kuesioner, 

dokumentasi data perusahaan. Diagram alur penelitian dari awal penelitian, 

proses, hingga akhir penelitian yang menghasilkan nilai akurasi dari 

forecasting melalui model LSTM. 

BAB IV Bab Pembahasan dan Hasil Penelitian 

Bab Pembahasan dan Hasil Penelitian ini berisi pembahasan mengenai 

hasil pengolahan preprocessing data, data Forecasting menggunakan LSTM, 

training data, mencari nilai akurasi.  

BAB V PENUTUP  
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Bab Penutup ini berisi pembahasan tentang simpulan hasil forecasting 

yang didapatkan dan solusi dari klasifikasi LSTM selama penelitian serta saran 

yang diberikan untuk penelitian berikutnya. 


